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เคร่ืองสาย
(String Instruments)



เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายเกิดเสียงโดยการท าให้สาย
ส่ันสะเทือน มีทั้งการดีดและสี เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงโดยการดีดส่วน
ใหญ่ (ยกเว้นฮาร์พ) จัดอยู่ในตระกูลลูท (Lute Family) ซ่ึงต่อมามี
วิวัฒนาการเป็นเคร่ืองดนตรีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น ลูท (Lute) 
ไลร์ (Lyre) เป็นเคร่ืองดนตรีโบราณ

ที่นิยมใช้ในปัจุบันได้แก่ กีต้าร์ (Guitar) แบนโจ (Banjo) แมนโด
ลนิ (Mandolin) และฮาร์พ (Harp) ส่วนเคร่ืองดนตรีในตระกูลไวโอลิน 
(Violin Family) เช่น ไวโอลิน (Violin) วิโอลา (Viola) เชลโล (Cello) 
และดับเบิลเบส (Boudble Bass) มีวิวัฒนาการมาจากเคร่ืองดนตรีตระกลู
ไวโอลส์ (Viol Family) โดยได้เปลีย่นแปลงขนาดและรูปร่างเร่ือยมาเป็น
เวลาหน่ึงศตวรรษ จนกระทัง่มีขนาดและรูปร่างดังทีเ่ห็นในปัจจุบัน



เกิดเสียงโดยการกดนิ้วลงที่ต าแหน่งต่างๆ บนสะพานนิ้ว (Finger 
Board) มีทั้งการดีด และการสีโดยใช้คันชัก คันชักท าด้วยขนหางม้าทา
ด้วยยางสนเพ่ือท าให้เกิดความฝืด เคร่ืองดนตรีประเภทนี้ท าให้เสียงเบา
โดยการใช้มิวท์ (Mute) เสียบไว้ที่หย่องหรือส่วนล่างของสาย การนับ
จ านวนสาย นับจากสายที่เล็กสุดเป็นสายที่ 1 เรียงล าดับกันไปหาสาย
ใหญ่

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย สายของเคร่ืองดนตรีประเภทนี้มี
ทั้งสายที่ท ามาจากเส้นลวด เส้นเอ็น เส้นไหม ไนล่อน หรือโลหะอย่างใด
อย่างหน่ึง น ามาขึงให้ตึง ความดังของเสียงขึน้อยู่กับรูปร่าง และวัสดุที่
น ามาใช้ท ากะโหลกเคร่ืองดนตรี กะโหลกเคร่ืองดนตรีท าหน้าที่ เป็นตัว
ขยายเสียงทีเ่กดิจากการส่ันสะเทือนของสาย



ไวโอลนิ (Violin)

ไวโอลนิ คือ เคร่ืองดนตรีที่ก าเนิดเสียงในระดับเสียงสูง คือเสียงที่
แหลมจนถึงต ่าปานกลาง เป็นเคร่ืองดนตรีจัดอยู่ในตระกูลไวโอลิน 
(Violin Family) ไวโอลนิแบบมาตรฐานล าตัวจะมีความยาว 23.5 นิว้ คัน
ชักจะท าด้วยไม้มีลกัษณะคล้ายธนู ยาว 29 นิ้ว สายคันชักท าด้วยขนหาง
ม้า





วโิอลา (Viola)

วิโอล่ามีขนาดที่หลากหลายมากที่สุดในบรรดาเคร่ืองดนตรีใน 
ตระกูลเดียวกัน เพ่ือให้การสะท้อนเสียงสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับ
ไวโอลนิ มีขนาดความยาวอยู่ที ่38 ถึง 45 ซม. ท าให้บทบาทของวิโอล่าใน
ฐานะที่เป็นเคร่ืองดนตรีแสดงเดี่ยว ช้ากว่าไวโอลินและเชลโลซ่ึงเป็น
เคร่ืองดนตรีในตระกลูเดียวกนั



เชลโล (Cello)

เชลโลมีขนาดยาวและใหญ่กว่าไวโอลินเป็น 3 เท่าและใหญ่กว่าวิโอ
ลา 2 เท่าโดยประมาณ ล าตัวของเชลโลท าด้วยไม้ มี 4 สาย คุณภาพเสียง
ต ่าทุ้มลึกกว่าเสียงไวโอลิน เชลโลเล่นด้วยวิธีสี และวิธีดีดเหมือนกับ
ไวโอลินและวิโอลา  ในขณะที่เล่นหันด้านหน้าออก ใช้เข่าหนีบให้เชลโล
อยู่ระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง



ดับเบิลเบส (Double Bass)

ดับเบิลเบสเป็นเคร่ืองดนตรีในตระกูลไวโอลินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
เสียงทุ้มต ่า มีความยาวประมาณ 74 นิว้ ตรงช่วงบ่าของเคร่ืองจะมีความ
ลาดมากกว่า พื้นแผ่นด้านหลงัของล าตัวจะแบนราบมากกว่า การตั้ งสาย
ทั้ง 4 ก็จะไล่ระดับต่างกันในระยะขั้นคู่ 4 แทนที่จะเป็นคู่ 5 เหมือนกับ
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ สายดับเบิลเบสมีลูกบิดขนาดใหญ่ จะมีล้อเฟ่ือง
เพ่ือต้านแรงดึงของสายและสะดวกในการขึน้สาย ผู้บรรเลงเวลาเล่นต้อง
ยืนหรือน่ังเก้าอีสู้งๆ ตรึงเคร่ืองไว้บนพืน้โดยมีหมุดยดึไว้



ฮาร์พ (Harp)

ฮาร์พ เรียกอีกอย่างว่า “พิณ” มีเสียงเกิดขึ้นจากการใช้นิ้วดีดสาย 
เสียงของเคร่ืองดนตรีนี้ปกติแล้วมี 47 สาย และที่เหยียบเพดดัล 7 อัน 
เพดดัลแต่ละอนัจะควบคุมสายเสียงแต่ละชุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) ฮาร์พขนาดใหญ่ที่มีคนัเหยยีบ (pedal harp) มี 47 สาย เรียกกนัง่ายๆ 
ว่า แกรนด์คอนเสิร์ตฮาร์พ (Grand Concert Harp) มีขนาดลดหลั่น
กนัไป เช่น Semi grand และ salon วงดุริยางค์ซิมโพนีที่มีมาตรฐานจะ
ใช้ฮาร์พขนาด Grand Concert 47 สาย เท่าน้ัน

2) ลเีวอร์ฮาร์พ (Lever) ฮาร์พที่ใช้ไกเปลี่ยนเสียงจะมีขนาดต่างๆ กัน
เช่นเดียวกนั มี 36 สาย ซ่ึงบางรุ่นอาจใช้บรรเลงเทียบเท่าฮาร์พชนิดคัน
เหยยีบ





ไลร์ (Lyre)

ไลร์ คือ เคร่ืองดนตรีที่ต้องเล่นด้วยวิธีดีด มีโครงสร้างอย่างง่ายๆ มี
แขนสองข้างยึดติดกับกล่องเสียง มีคานระหว่างแขนทั้งสองข้างเพ่ือ
ส าหรับไว้ขึงสาย ส่วนมากท ามาจากกระดองเต่า รูปทรงของไลร์ มีความ
แตกต่างกนัอย่างหลากหลาย



ลูท (Lute)

ลูท คือ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย เล่นด้วยการใช้นิ้วดีด 
รูปร่างของลูทเหมือนกับไข่คร่ึงใบหรือลูกแพร์ผ่าคร่ึง คอของลูทมีเฟร็ท 
(Fret) คัน่อยู่ 7 อนั ถ้าคอยาวมากจ านวนเฟร็ทกจ็ะมากเพิม่ขึน้ด้วย หมุด
ส าหรับใช้ยดึสายเอนไปด้านหลงั เพ่ือช่วยยดึสายให้แน่น



แบนโจ (Banjo)

แบนโจ เป็นเคร่ืองดนตรีในตระกูลลูท เล่นด้วยวิธีดีดด้วยนิ้วมือ
หรือดีดด้วย เพล็คทรัม (Plectrum) กล่องเสียงของแบนโจจะเหมือนกับ
หน้ากลอง มีหนังแท้หรือหนังเทยีมขึงปิดอยู่ คาดรอบหรือวงรอบด้วยไม้
หรือเหล็ก เพ่ือให้หนังตึง มีหมุดยึดสายเช่นเดียวกับกีต้าร์ คอแบนโจ
มีเฟร็ท (Feat) คั่นอยู่เหมือนกับคอของกีต้าร์ สายของแบนโจมีจ านวน
ตั้งแต่ 4, 5 หรือ 9 โดยทัว่ไปใช้ 5 สาย







กตีาร์ (Guitar)

กีตาร์ คือ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย เล่นโดยการดีด เกี่ยว ดึง 
หรือกรีดลงบนสายกีต้าร์ อาจใช้นิ้วหรือเพล็คทรัมก็ได้ กล่องเสียง
ของกต้ีาร์มีลกัษณะคล้ายไวโอลนิขนาดใหญ่ คอยาว มีเฟร็ทโลหะวางคั่น
อยู่ มี 6 สาย และมีหมุดยึดสายที่ปลายคอกีต้าร์ สายของกีต้าร์มีทั้งที่ท า
ด้วยโลหะ และไนล่อน กต้ีาร์สายไนล่อนจะเรียกว่า กต้ีาร์คลาสสิก



แมนโดลนิ (Mandolin)

แมนโดลิน เป็นเคร่ืองสายที่ให้ก าเนิดเสียงในระดับเสียงสูง แมน
โดลนิตั้งเสียงเท่ากนัเป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกตีาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม 
(Feat) รองรับสาย เวลาเล่นจะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือ
ขวาดีด ลักษณะการดีดคล้ายการดีดกีตาร์โดยใช้เพล็คทรัม (Plectrum) 
หรือป๊ิกดีดไปที่สาย โดยใช้เทคนิคการดีดแบบ ทรีโมโล (Tremolo) คือ
การดีดสายขึ้นลงอย่างรวดเร็วติดต่อกันเพ่ือให้เกิดเสียงส่ันรัว มีอยู่ 2
ชนิด คือ



1. Neapolitan มีความยาว 2 ฟุต เป็นทีรู้่จักทัว่ไป มีสาย 4 คู่ (8 สาย) ตั้ง
เสียงเท่ากนัเป็นคู่ๆ 4 คู่ ตั้งสายเหมือนกบัไวโอลนิ ในระยะขั้นคู่ 5





2. Milanese มีขนาดใหญ่กว่า Neapolitan ใช้สาย 5 - 6 คู่ (10 - 12 สาย) 
คอของแมนโดลนิชนิดนีมี้เฟร็ทคัน่อยู่ประมาณ 12 เฟร็ท สามารถให้
เสียงแบบคร่ึงเสียงได้





แหล่งขอ้มูลอา้งอิง

• http://nuy1.exteen.com/

http://nuy1.exteen.com/


Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 9

1. ไวโอลินเร่ิมมีปรากฏใช้ในศตวรรษท่ี เท่าไหร่

2. จากรูปท่ีเห็นเรียกวา่
3. จากรูปท่ีเห็นไวโอลนิมีก่ีสาย
4. ไม้ท่ีอยูข้่างเคร่ืองดนตรีเรียกวา่อะไร



5. จากรูปท่ีเห็นเคร่ืองดนตรีมีช่ือเรียกวา่อะไร และ มีจ านวนสายก่ีเส้น


